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Томка И., Семенко И., Шалаєва А. Модели наименования лекарственных растений и употребление 
эпонимов в названиях лекарственных растений во французском, русском и латинском языках.  В статье 

исследовано употребление эпонимов в названиях лекарственных растений и способы образования различных мо-

делей наименования лекарственных растений на материалах французского, русского и латинского языков. Объек-

том исследования были избраны названия лекарственных растений, в состав которых входят эпонимы и различные 
модели наименования лекарственных растений. Цель исследования – провести сравнительный анализ французс-

ких, русских и латинских наименований лекарственных растений. В перспективе желательно рассмотреть употреб-

ление эпонимов в названиях лекарственных растений в современном медицинском дискурсе, упорядочить францу-

зско-украинский (и наоборот) словарь, который бы максимально отображал потребности пользователей. 
Ключевые слова: эпоним, название лекарственного растения, модели лекарственных растений, француз-

ский язык, латинский язык, антропоним, топоним. 

Вступ. В останній чверті XX століття однією з 

центральних проблем лінгвістики стало дослідження 

людського фактору в мові. Терміни-епоніми являють 

собою унікальні поняття, індивідуальність яких відобра-

жають власні імена. Епонімом називається термін, який 

містить у своєму складі власне ім’я (антропонім або 

топонім)1. Сьогодні важко знайти галузь науки, де б в 

тій чи іншій мірі не вживалися епоніми. Є їх багато і в 

назвах лікарських рослин. Паралельно з епонімами об’є-

ктом свого лінгвістичного дослідження ми обрали та-

кож моделі найменування лікарських рослин, звернув-

шись до «Французско-русcкого медицинского слова-

ря» (Dictionnaire de la médicine français-russe). 

Нами було виокремлено багато прикладів способу 

утворення різних моделей назв лікарських рослин (в 

основному французькою, російською та латинською 

мовами) і вживання епонімів в назвах лікарських рос-

лин. 

Метою статті є дослідження вживання епонімів в 

назвах лікарських рослин та способи утворення різних 

моделей найменування лікарських рослин на матеріалі 

французької, російської та латинської мов.  

Предметом дослідження є моделі найменування 

лікарських рослин і вживання епонімів в назвах лікарсь-

ких рослин у складі лексикографічних джерел францу-

зькою, російською та латинською мовами.  

Методи дослідження: вибірковий, описовий, зіста-

вний, порівняльно-етимологічний, лексико-семантичний 

методи. 

Історіографія. Вивченню предмету нашого дослі-

дження були присвячені праці таких російських науков-

ців, як Березнікової Р. Є.2, Бужиної Т.П.3, Вороно-

вої О. М4. та ін.  

Виклад основного матеріалу досліджен-

ня:Першими ліками людства були лікарські рослини. 

Тисячоліттями людина не розлучалася з рослинами, 

спостерігала за ними та вивчала їх цілющі властивості5.  

Вивченням власних назв у мовознавстві займається 

ономастика (грец. onomastike – «мистецтво давати іме-

на»; onomastikos – «відноситься до імені»). Ономасти-

1 Beletskiy A.A. Leksikologiya i teoriya yazykoznaniya (onomastika) [Lexicology and theory of linguistics (onomastics)], K.: Izdatelstvo 

Kiyevskogo universiteta, 1972, P. 208. 
2 Bereznikova R. E. Mesto nomenov v lexsicheskoy sisteme yasyka [The Place of Nomes in Lexical System of Language], Imya naryt-

satelnoe i sobstvennoe, Moskva, 1978, 206 P. 
3 Buzhina T. P. «Sovremennyye tendentsii terminologicheskogo slovoobrazovaniya v nomenklature lekarstvennykh sredstv» [Current 

trends of terminological word formation in the nomenclature of medicines], Yazyk meditsiny, Vseross. mezhvuz. sb. nauch. tr, Samara, 

2007, Vyp. 2, P.76–80. 
4 Voronova O. N. Problemy tovarovednoy terminologii v farmatsii [Problems of commodity terminology in pharmacy.], Yazyk meditsiny, 

Vseross. mezhvuz. sb. nauch. tr., Samara, 2007. Vyp. 2, P. 81–85. 
5 Tsisyk A.Z., Shevchenko G.I. Latinskiy yazyk dlya biologov: uch. posobiye [Latin for biologists: textbook], Minsk: BGU, 2008, 127 р. 
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Ономастикою називається і сукупність всіх власних 

імен6. Описуючи ті чи інші лікарські рослини, вчені на-

віть не здогадувались, що вони були першими, і назва 

рослин ввійде в історію під їх ім’ям. Ось чому, серед 

джерел ботанічної лексики дуже часто використовують-

ся власні назви – епоніми. Ось яке визначення цьому 

терміну можна знайти в «Тлумачному словнику україн-

ської мови»: Епонім – це: 

1.  у давніх афінян – перший з дев’яти архонтів, іме-

нем якого позначався рік; 

2.  особа, яка дає чому-небудь своє ім’я;  

3.  назва речі, процесу або функції, утворена від 

імені людини. Також епонімами називають будь-які 

власні імена, що стали іменами загальними7.  

Цікавим для дослідження є вживання епонімів в 

назвах лікарських рослин: фр. dentelaire f – рос. плюмба-

го европейский, лат. Plumbago europaea; фр. gazon m du 

Parnasse – рос. ландыш майский, лат. Convallaria majalis; 

фр. géranium m Robert – рос. герань Роберта, лат. Gera-

nium robertianum; фр. ginseng m d' Amérique – рос. жень-

шень (панакс) пятилистный, лат. Panax quinquefolium; 

фр. gommier m bleu de Tasmanie – рос. эвкалипт шарико-

вый; лат. Eucalyptus globulus; фр. herbe f de feu – рос. 

полынь обыкновенная, лат. Artemisia vulgaris; фр. herbe f 

de saint Laurent – рос. подлесник европейский, лат. Sani-

cula europaea; фр. marronnier m d' Inde – рос. каштан кон-

ский обыкновенный, лат. Aesculus hippocastanum; фр. 

menthe f du Japоn – рос. мята полевая, лат. Mentha arven-

sis; фр. mercuriale f – рос. пролесник однолетний, лат. 

Mercurialis annua; фр. morelle f furieuse – рос. белладон-

на, красавка обыкновенная, лат. Atropa belladonna; фр. 

moutarde f anglaise – рос. горчица белая, лат. Sinapis 

alba; фр. potentille f printaniére – рос. лапчатка Кранца, 

лат. Potentilla verna; фр. quinquina m d' Europe – рос. 

ясень обыкновенный, лат. Fraxinus excelsior; фр. rose f 

provinciale (rouge) – рос. роза французская, лат. Rosa 

gallicia; фр. safran m des Indes – рос. куркума длинная, 

турмерик, лат. Curcuma longa; фр. sanquenitte f vermifuge 

– рос. полынь (при)морская, лат. Artemisia maritima; фр. 

tamarin m indien, tamarinier m – рос. тамаринд индий-

ский, финик обыкновенный, лат. Tamarindus indica; фр. 

thé m d' Europe – рос. вероника лекарственная, лат. 

Veronica officinalis; фр. valériane f officinale – рос. вале-

риана лекарственная, лат. Valeriana officinalis; фр. 

vergerette f du Canada – рос. мелколепестник канадский, 

лат. Erigeron canadensis; фр. vigne f du mont Ida – рос. 

брусника, лат. Vaccinium vitisidaea тощо8. 

Рослини, які отримали свою назву за місцем проро-

стання – топоніми. Рослини, які названі на честь вчених-

ботаніків, першовідкривачів, дослідників або селекціо-

нерів отримали назву антропонімів. Проведене дослі-

дження дозволяє зробити висновок, що більшість назв 

лікарських рослин є топонімами, а не антропонімами.  

Лексика  на  позначення  рослин  є  національно-

специфічною,  пов’язаною  з  культурою  народу.  На-

йменування рослин неодноразово привертали до себе 

увагу лінгвістів та складали предмет дослідження лекси-

кографічних праць (Н. І. Панасенко, О. Ф. Миголинець, 

І. Є Подолян, В. В. Галайчук, А. М. Сердюк). Ми дослі-

дили назви рослин у французькій, російській та латинсь-

кій мовах. Саме цим зумовлюється актуальність дослі-

дження. 

Серед іменників на позначення рослин у зіставлю-

ваних мовах чисельними є запозичення з латинської 

мови. Словоскладання – один з найважливіших способів 

творення слів мови, завдяки якому поповнюється слов-

никовий склад і вдосконалюється будова мови. Найак-

тивніше найменування рослин утворюється за моделлю 

«іменник + прикметник». Цікаво, що у французькій мові 

часто може бути лише один іменник. Виділено також 

моделі: «іменник + іменник, прикметник + іменник». 

Наводимо приклади, коли у французькій мові на-

йменування рослин утворюється за допомогою одного 

іменника: фр. absinthe f – рос. полынь горькая, лат. Ar-

temisia absinthium; фр. аlvine f – рос. полынь горькая, 

лат. Artemisia absinthium; фр. аngélique f – рос. дудник 

обыкновенный, дягиль, лат. Angelica archangelica;  фр. 

аnsérine f – рос. марь амброзиевидная, лат. Chenopodium 

ambrosioides; фр. аrec m – рос. бетельная пальма, арека, 

лат.  Areca  catechu  (синонім  –  aréquier  m);  фр. 

вourguépine f – рос. жостер слабительный, крушина сла-

бительная, лат. Rhamnus cathartia; фр. вuis m – рос. сам-

шит  вечнозеленый,  лат.  Buxus  semperirens;  фр. 

сhataignier m – рос. каштан посевной (европейский, съе-

добный), лат. Castanea vulgaris; фр. сitrelle f – рос. арбуз 

колоцинт, тыква горькая, лат. Citrullus colocynthis; фр. 

citronnelle f – рос. мелисса лекарственнная (лимонная), 

лат. Melissa officinalis; фр. сonsoude – рос. окопник ле-

карственный, лат. Symphytum officinale; фр. рulmonaire f 

– рос. медуница, легочница, лат. Pulmonaria officinalis; 

фр. salsifis m – рос. козлобородник пореелистный, овся-

ный корень, лат. Tragopogon porrifolium; фр. scolopendre 

f –  рос. листовик обыкновенный, папоротник, олений 

язык, лат. Scolopendrium officinarum; фр. vélar m – рос. 

желтушник лекарственный, лат. Erysimum officinale; фр. 

verguet m – рос. омела белая, лат. Viscum album тощо9. 

Наведемо приклади найменування рослин, утворе-

них за моделлю іменник (Nom. sing) + іменник (Gen. 

sing, Gen. plur): 

фр. аche f des marais – рос. сельдерей пахучий, лат. 

Apium graveolens; фр. аnis m des Vosges – рос. тмин обы-

кновенный, лат. Carum carvi; фр. аrbre m de la sagesse – 

рос. береза белая (пушистaя), лат. Betula alba; фр. аrbre 

m à vessies – рос. пузырное дерево, лат. Colutea arbores-

cens; фр. сhardon Roland – рос. синеголовник полевой, 

лат. Eryngium campestre; фр. сierge m de Notre – Dame – 

рос. коровяк обыкновенный, медвежье ухо, лат. Verbas-

cum thapsus; фр. сresson m de Pérou – рос. настурция 

большая, капуцин большой, лат. Fropaeolum majus; фр. 

fiel m de terre – рос. золототысячник обыкновенный, лат. 

Erythraea centaurium; фр. herbe f aux hémorroides – рос. 

чистяк  весенний,  лат  Ranuncula  ficaria;  фр.  оreille  f 

d’homme – рос. копытень европейский, лат. Asarum eu-

ropaeum; фр. рiment m des jardins– рос. перец однолет-

ний, лат. Capsicum annuum; фр. rue f de chevre – рос. 

галега лекарственная, лат. Galega officinalis тощо10. 

6 Torchynskyy M.M. «Analiz vlasnykh nazv yak spetsyfichnykh movnykh odynyts» [Analysis of proper names as specific language units] , 

Aktualni problemy filolohiyi ta perekladoznavvstva: zbirnyk naukovykh prats, Vyp.3, Khmelnytskyy: KHNU, 2007, Р. 223–226. 
7 Tlumachnyy slovnyk ukrayinskoyi movy: v 11 t AN URSR. Instytut movoznavstva [Dictionary of Ukrainian language], K.: Naukova 

dumka, 1970‑1980, P. 587. 
8 Frantsuzsko-russkiy meditsinskiy slovar, 2 -oye izd., Ispr. Ok. 56000 terminov [French-Russian medical dictionary], M.: RUSSO, 2000, 

672 р. 
9 Frantsuzsko-russkiy meditsinskiy slovar …, op. cit., P. 525.  
10 Ibid., P. 525.  
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Загальні назви рослин: 

фр. аcanthe f fausse – рос. борщевик обыкновенный, 

лат. Heracleum sphondylium; фр. аconit m napel – рос. 

аконит аптечный, лат. Aconitum napellus; фр. аirelle f 

rouge – рос. брусника, лат. Vaccinium vitisidaea; фр. аnis 

m – рос. анис, лат. Anisum; фр. аrmoise commune – рос. 

полынь обыкновенная, лат. Artemisia vulgaris; фр. аrum 

m – рос. аронник, лат. Arum; фр. аulne m commun – рос. 

ольха клейкая (черная), лат. Alnus glutinosa; фр. аunée f 

oficinale – рос. девесил высокий, лат. Inula helinium; фр. 

аurone f mâle – рос. полынь лечебная, лат. Artemisia ab-

rotanum; фр. вardane f grande – рос. лопух большой, лат. 

Arctium lappa; фр. вasilic m – рос. базилик, лат. Ocimum 

basilicum; фр. вelladonnе f – рос. беладонна, красавка 

обыкновенная, лат. Atropa belladonna; фр. вourse – à – 

Pasteur f – рос. пастушья сумка обыкновенная, сумоч-

ник, лат. Capsella bursa pastoris; фр. вruyére f – рос. ве-

реск обыкновенный, лат. Calluna vulgaris; фр. вuchu m – 

рос. баросма, букко, диосма, лат. Barosma betulinum; фр. 

сade m – рос. можжевельник красный, лат. Juniperus 

oxycedrus; фр. сalament m – рос. душевик лекарствен-

ный, лат. Calamintha officinalis; фр. сardamome f – рос. 

кардамом настоящий, лат. Elettaria cardamomum; фр. 

сassis m – рос. смородина черная, лат. Ribes nigrum; фр. 

сhanvre m commun – рос. конопля посевная, лат. Canna-

bis sativa; фр. сhélidoine f grande – рос. чистотел боль-

шой, лат. Chelidonium majus; фр. сhicorée sauvage – рос. 

цикорий обыкновенный, лат. Cichorium intybus; фр. 

сigue f officinale – рос. болиголов пятнистый 

(крапчастый), лат. Conium maculatum; фр. сitrouille f – 

рос. тыква обыкновенная, лат. Cucurbita pepo; фр. сoca 

m – рос. кока, кокаиновый куст, лат. Erythroxylon coca; 

фр. сoncombre m – рос. огурец посевной, лат. Cucumis 

sativus; фр. оignon m – рос. лук репчатый, лат. Allium 

cepa; фр. оranger m amer – рос. цитрон обыкновенный, 

лат. Citrus vulgaris; фр. оrge – рос. ячмень обыкновен-

ный, лат. Hordeum vulgare; фр. оrigan m – рос. душица 

обыкновенная, лат. Origanum vulgare; фр. ricin m– рос. 

клещевина обыкновенная, лат. Ricinus communis; фр. 

romarin m – рос. розмарин лекарственный, лат. Rosmari-

nus officinalis тощо11.  

Приклади найменування рослин за моделлю 

«іменник (Nom. sing): + прикметник (Nom. sing) + імен-

ник (Gen. sing) » : 

фр. аrmoise f blanche d’Afrique – рос. полынь Зибе-

ра, лат. Artemisia herba alba, A. Sieberi; фр. gommier m 

bleu de Tasmanie – рос. эвкалипт шариковый, лат. Euca-

lyptus globulus12.  

Зустрілась і така модель: «іменник (Nom. sing): + 

іменник (Abl. sing чи plur.) + прикметник (Abl. sing чи 

plur) »: 

фр. рatience f à feuilles crépues – рос. щавель курча-

вый, лат. Rumex crispus; фр. рavot m à graines noires - 

рос. перец черный, лат. Papaver nigrum; фр. рyrole f à 

ronde feuille – рос. грушанка круглолистная, лат. Pyrola 

rotundifolia тощо13.  

Аналіз назв лікарських рослин дає змогу зробити 

висновок, що латинські назви видів рослин є біноміна-

льними, тобто вони складаються з двох слів: назви роду 

і видового епітета14.  

Латинські ботанічні назви поділяються на індифе-

рентні та інформативні15. 

Індиферентними називаються терміни, утворені від 

власних назв. Наприклад: рід Nicotiana (Табак) – назва-

но на честь французького посла Ж. Ніко, який надіслав 

насіння цієї рослини до Парижу; рід Linnaea (Ліннея) – 

названий на честь шведського природознавця К. Ліннея. 

Міфологічні імена також належать до індиферентних 

назв. Наприклад: назву Artemisia «Полин» дано рослині 

на честь грецької богині Артеміди. Як видовий епітет 

досить часто вживаються епоніми – іменники у формі 

Gen. sing або прикметники, утворені від власних назв: 

Secale Vavilovii – Жито Вавілова16.  

Досить часто зустрічаються назви, що відобража-

ють географічне поширення або батьківщину рослини: 

Armeniaca vulgaris – Абрикос звичайний. Іменник Arme-

niaca, ae f походить від прикметника armeniacus, a, um 

«вірменський»: плоди цього дерева уперше потрапили 

до Риму з Вірменії. Пліній називає плоди абрикоса: 

«prunum armeniacum» (вірменська слива)»17. На геогра-

фічне поширення рослин вказують такі видові епітети, 

як: europaeus, a, um, "європейський", orientalis, e 

"східний", chinensis, e "китайський" тощо.  

Серед видових епітетів, що вказують на час появи 

(цвітіння) рослини поширеними є такі: aestivalis, .e 

«літній», vernalis, e «весняний». Часто як видовий епітет 

вживається прикметник officinalis, e «лікарський». 

Індиферентною є родова назва Atropa beladonna – 

Беладонна звичайна. К. Лінней назвав рід Atropa на 

честь однієї з парок грецької міфології Атропи, яка пе-

рерізала нитку життя кожної людини (більшість рослин 

цього роду дуже отруйні). Іменник beladonna походить 

від італійських слів: bella «красива», donna «жінка».  

Інформативними називаються терміни, які містять 

у собі певну інформацію про рослину: її форму, колір, 

розмір, географічне поширення, екологічне середовище 

зростання тощо. Більшість французьких, російських та 

латинських біномінальних назв видів лікарських рослин 

містять інформативний видовий епітет18. 

Серед іменників на позначення рослин у зіставлю-

ваних мовах чисельними є запозичення з латинської 

мови. Наприклад: фр. аrnique f des montagnes – рос. ар-

ника горная, лат. Arnica montana; фр. аlthaea m rose – 

рос. алтей розовый, лат. Altheaea rosea; фр. laurier m no-

ble – рос. лавр благородный, лат. Laurus nobilis; фр. 

оsmonde f royale – рос. осмунда королевская, лат. Os-

11 Ibid., P. 525. 
12 Ibid., P. 322. 
13 Tlumachnyy slovnyk ukrayinskoyi movy: v 11 t t., Т. ,AN URSR. Instytut movoznavstva [Dictionary of Ukrainian language], K.: 

Naukova dumka, 1970‑1980, P. 458. 
14 Chopyk V.I. Latynska botanichna nomenklatura: navch. posibnyk [Latin botanical nomenclature: teach. Manual], K.:RVTS "Kyyivskyy 

universytet", 1996, 57 р. 
15 Hrytsenko S.P. Latynska mova dlya studentiv [Latynska mova for students], K.: Tsentr navchalʹnoyi literatury, 2006, P. 382. 
16 Latinsko-russkiy slovar, I.KH.Dvoretskiy [Latin-Russian dictionary], M.: Medma, 2005, P. 456.  
17 Mints I.P. Etimologicheskiy slovar lekarstvennykh rasteniy, pod. red. A.F. Gammerman [Etymological dictionary of medicinal he rbs], 

L.: Izd. Leningr. Khim,Farm. in-ta, 1962, P. 51. 
18 Dzyuba M. «Eponmichni naymenuvannya v ukrayinskiy terminolohiyi» [Eponymical names in Ukrainian terminology] , Ukrayinska 

mova, 2010, № 3, Р. 55–63. 

 



                                                                                                                                                                                          93                                                                                       

                 

 
Томкa І.,  Семенко І., Шалаєва А. Моделі найменування лікарських рослин і вживання епонімів… 

munda regalis; фр. sanguisorbe f officinale – рос. кровох-

лебка лекарственная, лат. Sanguisorba officinalis; фр. 

рulmonaire f – рос. медуница, легочница, лат. Pulmonaria 

officinalis; фр. géranium m Robert – рос. герань Роберта, 

лат. Geranium robertianum; фр. hamamélis m de Virginie – 

рос. гамамелис вирджинский, лат. Hamamelis virginiana 

тощо19.  

У французькій і російській мовах іменник у назвах 

лікарських рослин пишеться з малої літери, а в латинсь-

кій мові – з великої літери. Наприклад: фр. alchemille f – 

рос. манжетка обыкновенная, лат. Alchimilla vulgaris; 

фр. bardane f grande – рос. лопух большой, лат. Arctium 

lappa тощо. На першому прикладі добре видно, що фра-

нцузька назва рослини часто складається з одного імен-

ника в (Nom. Sing), а російською і латинською мовами 

переклад складається з двох слів: іменника з прикметни-

ком в (Nom. sing.). 

Ще давньогрецький філософ Аристотель (384-322 

рр. до н.е.), його учень Теофраст (Тіртам), пізніше дав-

ньоримський лікар Педаній Діоскорид (1 ст. н.е.) та інші 

систематизували знання про рослинний світ, створюва-

ли класифікацію рослин, узагальнювали знання з медич-

ного використання рослин20. 

За принципом шведського вченого К. Ліннея (1707 

– 1778) ботанічна наукова номенклатура має біноміна-

льний, тобто, двоіменний характер. Власне, залежно від 

того, чим виражене видове означення, можна умовно 

виділити п’ять граматичних моделей ботанічних назв: 

1.  Іменник в Nom.+ іменник: Artemisia absinthium – 

полин гіркий. 

2.  Іменник в Nom.+ іменник в Gen.: Primula veris – 

первоцвіт весняний (буквально "весни").  

3.  Іменник в Nom.+ невідмінюваний іменник: Panax 

genseng – женьшень. 

4.  Іменник в Nom.+ іменник в Nom. з неузгодженим 

означенням: Capsella bursa pastoris – грицики звичайні. 

5.  Іменник в Nom.+ прикметник в Nom.: Armeniaca 

vulgaris – абрикос звичайний21. П’ята модель зустріча-

ється найчастіше. 

Потрібно сказати, що назви лікарських рослин у 

фармацевтичній термінології мають тільки одну назву – 

або родову, або видову. 

Бувають випадки, коли фармацевтичні назви рос-

лин зовсім не відповідають ботанічним назвам. Напри-

клад: Brassica nigra – гірчиця чорна (ботанічна назва), 

Sinapis – гірчиця (фармацевтична назва). 

У французькій мові ми зустріли таку модель: Імен-

ник в Nom.+ прийменник + іменник з прикметником в 

Abl. (чи sing, чи plur.) 

Наприклад: фр. pyrole f à feuille ronde – рос. груша-

нка круглолистная, лат. Pyrola rotundifolia; фр. pavot m à 

graines noires – рос. перец черный, лат. Papaver nigrum 

тощо22. 

Кожна мова має певні відмінності та нюанси. Тому, 

в перспективі виникне потреба в нових граматичних 

моделях ботанічних назв. 

Діяльність людини часто порушує рівновагу в при-

роді, внаслідок чого зникають рослини і тварини. Багато 

видів рослин перебувають у загрозливому становищі. 

Рідкісними стали сибірські кедри, європейський і дале-

косхідний тис тощо. Ось чому, важливим стало правиль-

не виховання бережливого ставлення до природи, щоб 

запобігти зникненню багатьох рослин.  

Ми звернули увагу на те, що використання епоні-

мів більш характерно французькій мові, тоді, як в росій-

ській та українській мовах спостерігається відсутність 

прізвища і навпаки. Таке явище ускладнює переклад 

текстів, тому що перекладач стикається з цілим колом 

проблем, особливо, за умов відсутності багатьох епоні-

мів в двомовних словниках23. Отже, надалі бажано розг-

лянути вживання епонімів в назвах лікарських рослин у 

сучасному медичному дискурсі, упорядкувати їх та ук-

ласти спеціалізований французько-український (і навпа-

ки) словник, котрий би максимально відображав потре-

би користувачів. 

За результатами цих досліджень слід зазначити, що 

ботанічній термінології властиве широке використання 

епонімів, які є частиною термінологічної системи і во-

лодіють власними моделями. Епоніми відіграють значну 

роль у системі міжмовних комунікацій. Вони функціо-

нують у рамках тієї або іншої мовної культури та підко-

ряються  морфологічним,  граматичним  і  фонетичним 

нормам мови, в якій вони використовуються.  

Очевидно, що епоніми в назвах лікарських рослин 

мають інтернаціональний характер і їх створення підт-

римує тенденцію мовної інтернаціоналізації, закріплює 

контакти між вченими світу. 

 

I. Tomkа, I. Semenko, A. Shalajeva. Model names of me-

dicinal herbs and the usage of eponyms in the names of medici-

nal herbs in French, Russian and Latin. In the last quarter of the 

XX century, one of the central problems of linguistics was the 

study of the human factor in the language. The term eponyms are a 

unique concept, the individuality of which reflects their own 

names. Eponym is a term that contains its own name (anthroponym 

or toponym). Today it is difficult to find a branch of science, where 

in one way or another, eponyms are not used. There are many of 

them in the names of medicinal plants. In parallel with eponyms, 

we also chose the model of the name of medicinal plants, reffering 

Dictionnaire de la médicine français-russe. We have identified 

many examples of how different types of medicinal plant names 

(mainly French, Russian and Latin) are used and the use of epo-

nyms in the names of medicinal plants. 

The usage of eponyms in the names of medicinal herbs and 

methods of formation of different models of the names of herbs on 

the material of French, Russian and Latin has been analyzed in the 

following article. The examples of the usage  of medicinal names of 

herbs as well as the examples of various models of the names of 

herbs formation have been analyzed in French, Russian and Latin. 

The borrowings from Latin in the analyzed languages are numer-

ous among the nouns. Taken into account that many kinds of me-

dicinal herbs are in threatened condition, in this perspective, it is 

desirable to consider using of eponyms in the names of medicinal 

herbs in modern medical discourse, specify them, and to compose a 

special French-Ukrainian (and vice versa) dictionary which would 

most reflect the needs of users.  

According to the results of the research, it should be noted 

 

19 Frantsuzsko-russkiy meditsinskiy slovar …, op. cit., P. 310. 
20 Zakalyuzhnyy M.M., Palasyuk H.B. Latynska mova i osnovy medychnoyi terminolohiyi [The Latin Language and Fundamentals of 

Medical Terminology], Ternopil: Ukrmedknyha, 2004, 212 р.  
21 Palasyuk H.B., Cholach V.V. Latynsʹka mova: Pidruchnyk [The Latin language], Ternopil: Ukrmedknyha, 2000, P. 145.  
22 Frantsuzsko-russkiy meditsinskiy slovar …, op. cit., P. 287. 
 23 Timko N.V. Faktor «Kultura kak perevodcheskaya problema i sposoby yego neytralizatsii» [Culture” as a translational problem and 

methods of its neutralization], M.: ZPU, 2010, № 4, Р. 175–180. 
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Roman languages 

that the widespread usage of eponyms that are the part of the term-

inology system and have their own models of formation is a typical 

feature for botanical terminology. Eponyms play a significant role 

in interlingual communication. They function as a part of a langua-

ge culture and obey morphological, grammatical and phonetic rules 

of the language in which they are used. Undoubtedly, eponyms in 

the names of medicinal herbs have an international character. 

Key words: eponym, name of the medicinal herbs, model of 

medicinal herbs, French, Latin, anthroponyms, placename or 

toponyms. 
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